
Вітаю! Ви отримали свій Starlink 
В даній інструкціі ми зібрали власний досвід стосовно питання експлуатаціі терміналу Starlink. Для початку, 
потрібно чітко розуміти, що кожен Starlink прив'язаний до певного облікового запису. Starlink без свого 
облікового запису працювати не буде. 
 
Дані облікового запису: 
Сайт: https://www.starlink.com/ 
Логін: ваша пошта вказана при реєстраціі 
Пароль: ваш пароль вказаний при реєстраціі 
 
Ваш Starlink був придбаний у Словаччині та завезений в Україну. Для початку роботи з коробки, вам потрібно 
або включити функцію мобільності (Portability), або перевести на тариф RV. При отриманні - ви вже в перший 
день можете встановлювати термінал і користуватися супутниковим інтернетом 
 
1. Зміна способу оплати щомісячних платежів 
Зараз у вашому обліковому записі прив'язана ваша карта з якої ви оформлювали ваше замовлення. Якщо ви 
в майбутньому захочете змінити її, то нижче ми описуємо як це зробити. 
Інструкція щодо зміни способу оплати. Перед оновленням картки необхідно перевірити добовий ліміт на 
інтернет-оплати (зазвичай встановлюють 100-200 євро на добу і цієї суми вистачає, якщо поставите більше – 
гірше не стане) і дозволити подвійну конвертацію з картки. Без цих параметрів картки – спосіб оплати не 
оновиться. Після того як ви перевірите свою картку на наявність добового ліміту оплати в інтернеті та 
дозволу подвійної конвертації - увійдіть до свого облікового запису використовуючи свій логін та пароль: 

 
Після цього натисніть кнопку оновлення способу оплати «UPDATE PAYMENT METHOD» та натисніть 
«Редагування». Після цього заповніть дані вашої картки, з якої будуть проводитися платежі за послуги 

   
 
Name: вводьте таке ім'я, яке вказано у вашому банку на карті латиницею, якщо не впевнені в правильності 
написання – краще зверніться до банку за цією інформацією 



Billing Zip: поштовий індекс вашої прописки вказаної в банку, тобто індекс вашої адреси зазначеної в банку 
Credit Card Number: номер вашої картки 
MM/YY та CVV-код: вказано на вашій карті 
 
Після натискання клавіші Save Payment Information – система надасть запит у ваш банк на підтвердження 
інформації. Необхідно підтвердити це у додатку банкінгу котрий ви використовуєте Приват24, Mono тощо. 
Тобто в момент збереження інформації додаток банку має бути під рукою для підтвердження. Зазвичай це 
вспливаюче вікно в котрому потрібно підтвердити транзакцію. Важливо! Останнім часом спостерігаються 
глобальні збої в оновленні методу оплати, ця проблема спостерігається в усьому світі в усіх країнах і не 
завжди виходить з першого разу оновити спосіб оплати. Може видавати повідомлення «The card was 
declined. Check that the card details є correct use a different card». Це часте явище і означає, що спрацювала 
внутрішній захисний антифрод Starlink. Це щось по типу попередньої перевірки на коректність способу 
оплати. Фахівці вважають, що це недоопрацювання системи оплати, яку використовує компанія Starlink, і 
універсального вирішення цієї проблеми немає. Вона з'являється з нізвідки і пропадає теж самостійно. Якщо 
ви побачили таке повідомлення, не переживайте. Спробуйте перевірити всі дані карти і спробуйте ще раз 
оновити. Якщо не вийде з другого – спробуйте ввести дані іншої своєї альтернативної карти. Спробуйте різні 
карти. Якщо у вас є картка SEPA – можете додати іі, такий спосіб оплати проходить практично завжди. Якщо 
й інші карти не оновилися, можливо, система порахувала вас спамером – спробуйте почекати 1-2 доби і 
спробувати оплату наступного дня. Зазвичай оплата відбувається на другий-третій день без проблем. Є 
думка, що всі оновлення карт, які не пройшли і потрапили в антифрод, – онулюються по понеділках. Але це 
все чутки та здогади, офіційного підтвердження від Starlink – немає. На всі такі запити до сапорту вони 
зазвичай відповідають «Ми працюємо над вашою проблемою, спробуйте через десять днів». Але якщо у вас 
не вийшло змінити спосіб оплати – зверніться до служби підтримки, це пришвидшить вирішення питання. 
Звернутися потрібно через розділ Support: 

 
Після чого знайдіть питання та создайте звернення 

 
В будь-якому разі через службу підтримки питання буде вирішено, але потрібно розуміти, що ви звертаєтесь 
в міждународну системну компанію, в котрої дуже полюбляють регламент по термінам реакціі, а також 
шанують та дотримуються «уикендів». В будь-якому разі ви отримаєте відповідь щодо вирішення проблеми. 
Якщо інформація оновилася – вітаю! Найскладніше ви зробили. Тепер ви повільно можете користуватися 
своїм Starlink та оплачувати послуги. 
 
Після цього ви можете переходити до встановлення вашого Starlink на місці безпосереднього використання. 
Установка інтуїтивно зрозуміла і доступна, але все ж таки в ютуб є безліч відео в яких дуже грамотно і 
дохідливо пояснюється поетапно вся процедура. Ось одні із прикладів.  
https://www.youtube.com/watch?v=3Qv8GYn1LKg 
https://www.youtube.com/watch?v=ry0AwS7tih4 
https://www.youtube.com/watch?v=mARjuVBrNE0 
та ін. 
 
Після того як ви встановите свій термінал, налаштуйте точку доступу - видихайте, розслабляйтеся і починайте 
отримувати задоволення від використання інтернету 21 століття. Але не забувайте, що тепер у вас є два 
місяці на те, щоб непоспішаючи повідомити компанію Starlink про нового власника і що новий власник вже 



не в Словачині (тобто про Вас) і змінити всі свої облікові дані. Ви можете продовжувати працювати на 
вашому Starlink з пропискою в Словаччині, але є непідтверджені дані, що все одно через декілька місяців 
доведеться перенести його на Українську реєстрацію. Ми особисто не стикалися поки з жодним випадком, 
коли після двох місяців перебування в Україні Starlink - перестав надавати послугу нерезиденту, але «злі 
язики» подейкують, що компанія Starlink залишає за собою таке право і можуть його використовувати. Ми 
не знаємо що прийде в голову чолу, який курить траву в прямому ефірі і розповідає Українцям про 
приналежність Криму, тому радимо зробити все за правилами. Тому краще підстрахуватись і повідомити 
компанію Starlink про нового власника та змінити всі дані на Українські. 
 
2. Перенесення акаунту на українську реєстрацію 
Для того щоб ваш Старлінк перенести і зареєструвати за українською адресою, вам необхідно змінити 
Service Adress – адреса, де буде встановлений Starlink. Місце його основного базування. Рекомендуємо 
ставити реальну адресу до вказівки місця на карті 
Email – При купівлі ви вказали пошту і Starlink вважає, що цей імейл зареєстрований саме у Словаччині 
Phone – може знадобитися для відновлення пароля або інших комунікацій зі службою підтримки 
 
Щоб подати запит на зміну власника, потрібно зайти в розділ Support, Топік Account, Billing & Orders, Change 
Account Information 

 
 
Знайти питання Can I Transfer my Starlink Service Ownership? Та нажати «дізлайк». 

 
Після цього з'явиться вікно з повідомленням у службі підтримки. У повідомленні потрібно вказати, що ви 
хочете передати свій Starlink. Вказати Прізвище та ім'я нового власника, а також нову адресу електронної 
пошти та адресу базування терміналу. Приклад повідомлення, по типу «I want to transfer my starlink to the 
Shevchenko Petro, e-mail sheva@gmail.com, located in Kyiv, st. Lobanovsky 23». Після цього на вказаний вами 
емейл нового власника (тобто вас) прийде форма для заповнення де ви вкажете всі свої реальні дані в 
Україні, чим ви повністю, легально перенесете його прописку в Україну на себе особисто. Зазвичай 
процедура переходу займає від кількох годин до кілька днів. Для заповнення цієї анкети знадобиться номер 
облікового запису, який ви побачите в особистому кабінеті. 
У листуванні зі службою підтримки намагайтеся спілкуватися англійською мовою, швидше дадуть відповідь і 
менше шансів потрапити на русьню якої там вистачає і вони теоретично можуть саботувати звернення. В 
жодному разі не згадуйте слова war, military та інші які б могли пов'язати належність вас чи терміналу до 
військових (якщо використовуєте для ЗСУ, тероборони чи інших силових структур). Для них це не 
пом'якшувальна обставина, а навпаки, можуть відмовити в обслуговуванні згідно регламенту компаніі. 
 
Бажаємо вам приємного користування. Якщо з’являться питання стосовно обслуговування звертайтеся в 
технічну підтримку Starlink із вашого кабінету. В розділі Support зібрані найпоширшені питання стосовно 
експлуатаціі супутникового інтернету Starlink а також це є єдиним офіційним джерелом інформаціі та 



комунікацій Вас і компаніі Starlink. Жоден з наших працівників не є фахівцем даної галузі і немає компетенціі 
на відповіді стосовно вашого аккаунту та його використання. Це можуть зробити виключно фахівці компаніі 
Starlink.   
 
ВАЖЛИВО! Це не офіційна інструкція від Starlink, а це наша інструкція, заснована на особистих, 
суб'єктивних точках зору. Вона несе суто рекомендаційний характер, заснований на власному реальному 
досвіді. Ми продаємо вам обладнання, куплене офіційно у компанії Starlink та завезене в Україну за всіма 
нормами та правилами відповідно до чинного законодавства. Ми не надаємо послуги з налаштування, 
обслуговування та ремонту даного обладнання. Також ми, звичайно, не надаємо послуг інтернету. Ви 
повинні розуміти, що подальші питання, пов'язані з експлуатацією обладнання, виставлення рахунків, 
якості послуг і т.д. – Ви можете обговорювати лише зі службою підтримки Starlink. Ми не несемо 
відповідальності за зміну умов надання послуг Starlink. Повернення обладнання можливе тільки в 
компанію Starlink, який оформляється з особистого кабінету без повернення коштів за пересилання, 
розмитнення та інші витрати, пов'язані з первинною доставкою в Україну. 


